
KARLSTADS KOMMUN

MÅLUPPFYLLELSE
 OCH UTMANINGAR

SAMMANFATTNING AV ANALYSRAPPORTER UNDER 2017



 

2 

 

 
 

                                           
 
 
 
 
 
Når vi våra mål? För att följa upp övergripande mål i strategisk plan har vi 
sammanfattat de senaste resultaten från de indikatorer vi valt att följa. Under året som 
gått har nya målområden och mål fastställts. Vi har haft några analysgruppsmöten med 
representanter från olika förvaltningar och bolag där vi diskuterat utvecklingen av 
indikatorerna kopplat till verksamheternas vardag. 
 
Det här dokumentet är en sammanfattning av de analysrapporter som tagits fram under 
året. En rapport för målen om utbildning av hög kvalitet och Karlstads som bra 
universitetsstad kommer under februari, men en sammanfattning är gjord här ändå 
utifrån de resultat som redan finns. För att blicka framåt har vi även lyft några av de 
utmaningar vi kan se framöver. Detta är en del av de underlag som nämnderna kan 
använda i det kommande budgetarbetet. 
 
För att få fördjupad information om respektive målområde finns samtliga rapporter 
samlade i ett dokument på www.karlstad.se/maluppfyllelse. 
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En kommun för alla 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin 
kommun  
Karlstadsborna är något mindre nöjda i årets medborgarundersökning än föregående år 
när det gäller kommunen som plats, NRI (Nöjd-Region-Index). När det gäller 
nöjdheten på kommunens verksamheter NMI (Nöjd-Medborgar-Index) ligger vi på 
samma nivå som året innan vilket är det bästa vi haft. Även om vi inte sett en ökning i 
något av dessa två index i senaste undersökningen ligger vi väldigt bra till med 
nöjdare kommuninvånare jämfört med våra jämförelsekommuner och genomsnittet för 
deltagande kommuner. 

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder  
Vi har ett högt bostadsbyggande i Karlstad för närvarande. I förhållande till 
folkmängden färdigställde vi näst flest bostäder tillsammans med Linköping av 
jämförelsekommunerna under 2016 och flest 2015.  

Även bostadsindex i medborgarundersökningen visar att nöjdheten hos Karlstadsborna 
återigen har ökat efter en tidigare negativ trend med minskad nöjdhet. Nu har 
nöjdheten för möjligheterna att hitta bra boende och nöjdheten med utbudet av olika 
typer av boendeformer ökat. 

Trots att vi bygger många bostäder i Karlstad finns det ändå de som har svårt att hitta 
bostad. Unga vuxna som inte studerar men som vill flytta hemifrån samt olika 
målgruppen inom kommunens bostadsförsörjningsansvar är några av de som 
konkurrerar om de små lite billigare lägenheterna. 

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum  
Karlstadsborna är mycket nöjda med kulturen i Karlstad enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Kulturindex har ökat flera år i rad och vi ligger bäst till i 
landet av deltagande kommuner. Ökningen som har skett gäller framförallt ökad 
nöjdhet med teaterföreställningar och konserter samt utställnings- och 
konstverksamheten. Att kvinnornas nöjdhet har minskat något sedan förra 
undersökningen påverkar inte resultatet eftersom männens ökade nöjdhet är betydligt 
större. 

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige  
Karlstad är en stad att räkna med när det gäller att ordna stora event och evenemang. 
Med hjälp av besöksstatistik och hotellövernattningar kan vi se att siffrorna går uppåt 
med fler besökare. I förhållande till folkmängden ligger vi på sjätte plats i landet i 
antal hotellövernattningar. Före oss har vi Sigtuna, Stockholm, Solna, Gotland och 
Göteborg. Efter oss på sjunde plats kommer Malmö. 

Det var framförallt de svenska hotellgästerna som bidrog till den stora ökningen under 
2016 eftersom de utländska gästerna istället var färre. Minskningen för utlandet 
berodde framförallt på färre kinesiska och norska gäster. 

Karlstad ska vara en trygg kommun 
Den upplevda tryggheten i Karlstad ligger kvar på samma nivå som året innan enligt 
medborgarundersökningen och ELSA-undersökningen sett till totalen. Uppdelat på 
kön syns dock att kvinnornas upplevda trygghet har minskat något i 
medborgarundersökningen. Det syns inte i helhetsresultatet eftersom männens 
upplevda trygghet istället har ökat. Den största förändringen från föregående år är att 
den upplevda tryggheten kring inbrott i hemmet har minskat. 

Tryggheten hos unga har inte ändrat sig nämnvärt från föregående år. Det är elever i 
fjärde klass som känner sig minst trygga även om skillnaderna mellan årskurserna och 
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mellan könen inte är stora. Det är elever i förskoleklass, årskurs fyra, årskurs sju och 
årskurs ett på gymnasiet som ingår i ELSA-studien. 

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering 
Hur det står till med detta mål är svårt att säga. I dagsläget har vi ingen indikator som 
vi kan mäta detta område med. 

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara 
god 
Karlstadsbornas nöjdhet med inflytandet i kommunen, NII (Nöjd-Inflytande-Index), 
har minskat något sedan förra undersökningen, men vi ligger bättre till än medelvärdet 
för deltagande kommuner. Minskningen är något större för Karlstadskvinnorna än för 
Karlstadsmännen, även om kvinnorna i utgångsläget är mer nöjda än männen. 
Minskningen har skett för frågan om hur väl kommunen uppfyller förväntningarna på 
invånarnas möjligheter till insyn och inflytande samt frågan hur nära idealet 
kommunen kommer när det gäller insyn och inflytande. Skutberget med Muminland 
och Moskébygge kan ha påverkat resultaten. 

När det gäller tillgängligheten till information på kommens webbplats har den minskat 
något om man utgår från SKL:s självskattningsundersökning. Vi saknar viss 
information inom områdena individ- och familjeomsorg, gymnasium, kultur och fritid. 
Även sökfunktionen behöver förbättras. Ett område där vi istället har förbättrat 
informationen sedan förra undersökningen är inom tillstånd, tillsyn och näringsliv. 

Inom delaktighetsindex, som också är en självskattningsundersökning, har vi fått 
samma resultat i år som föregående år. En fråga som vi inte uppfyller är till exempel 
om det finns tid för allmänheten att ställa frågor eller lämna synpunkter när 
kommunfullmäktige sammanträder. En annan fråga som vi inte uppfyller är om vi ger 
kommuninvånarna möjlighet att återkommande ta del av och påverka utfallet i 
budgeten. Vi presenterar inte heller resultaten av inkomna synpunkter på webbsidorna. 

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv  
Enligt medborgarundersökningen är Karlstadsborna överlag mycket nöjda med 
fritidsmöjligheterna i kommunen. Förra året hade Karlstad de nöjdaste invånarna 
bland deltagande kommuner. Resultaten för Karlstad över tid har inte ändrats speciellt 
mycket och pendlat ett värde upp eller ett värde ner. Kvinnornas nöjdhet med 
fritidsmöjligheterna låg kvar på samma höga nivå medan männens nöjdhet ökat något 
och har närmat sig kvinnornas.  

För att få Karlstadsborna att leva hälsosamt kan det underlätta om det finns tillgång till 
bland annat parker, grönområden och natur, att det finns ett utbud av olika 
sportmöjligheter, kultur och friluftsliv. Tillgången till idrottsevenemang, 
kulturevenemang och nöjen kan också ha betydelse för hälsan.  

Ohälsan i Karlstads kommun har ökat för båda könen men mer för kvinnorna som 
redan ligger sämst till med högst ohälsotal (antal dagar med ersättning från 
Försäkringskassan per person och år). Av jämförelsekommunerna ligger vi ändå i topp 
med näst lägsta värdet. Linköping ligger bäst till med det lägsta ohälsotalet. 

Bland unga är den psykiska hälsan i det närmaste oförändrad, en liten nedgång i 
sifforna kan skönjas i senaste undersökningen. Totalt sett är det större andel flickor än 
pojkar som inte mår helt bra. Det är relativt stora skillnader mellan de olika 
årskurserna. I förskoleklass och årskurs fyra är det tvärtom större andel pojkar som 
inte mår helt bra. Däremot i årskurs sju och första året på gymnasiet är det återigen 
större andel flickor med psykisk ohälsa. Den största skillnaden mellan könen är i 
gymnasiet.  
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Utmaningar inom målområdet En kommun för alla 
 Bostäder åt alla 

 Integration 

 Social hållbarhet 

 Översvämningsproblematik 

 Ökad hälsa 
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En kunskaps- och tillväxtkommun 

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (den lägsta 
behörighetsgraden) har sjunkit under perioden 2013–2017 men ligger klart högre i 
Karlstad än för riket som helhet. Den sjunkande trenden gäller för såväl Karlstads 
skolor som för riket. Andelen behöriga skiljer mellan olika grupper av elever. Flickors 
behörighet har under perioden i snitt varit någon enstaka procentenhet högre än 
pojkarnas. Skillnaderna mellan elever med ”svensk bakgrund”, ”utländsk bakgrund 
född i Sverige” och ”utländsk bakgrund född utomlands” är desto större. Elever med 
svensk bakgrund har haft en svagt sjunkande behörighetsgrad medan elever med 
utländsk bakgrund födda i Sverige har under perioden 2013–17 har haft en positiv 
utveckling. Däremot har elever med utländsk bakgrund födda utomlands haft en 
tydligt sjunkande behörighetsgrad. 

Skillnaden i kunskapsresultat mellan flickor och pojkar har ökat under perioden 2013–
2017. Skillnaderna är stora i svenska och i moment kopplat till skrivande. Skillnaden 
mellan könen tycks gälla för såväl yngre som äldre barn. 

Andel elever som slutfört sin gymnasieexamen inom fyra år ökade något mellan 2015 
och 2016. Även andelen som studerande på Komvux (gymnasiala kurser) och 
slutförde sin examen ökade under 2016.  

Karlstad ska vara en bra universitetsstad 
Av alla studenter som gick ut från Karlstads universitet 2015 hade drygt 90 procent 
arbete ett år efter studierna. Knappt hälften av de som hade ett förvärvsarbete arbetade 
någonstans i Värmland och drygt en fjärdedel i arbetade i Karlstad.  

Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 
Vi har förbättrat vårt resultat i undersökningen Insikt – nöjdheten hos företagarna som 
har haft kontakt med kommunen har ökat. Företagarnas sammanfattande omdöme om 
Karlstads kommun i Svenskt Näringslivs undersökning är i stort sett oförändrat 
jämfört med föregående år men vi har klättrat 15 placeringar, till plats 74. Antalet 
nystartade företag per tusen invånare har minskat något sedan förra mätningen. 

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig 
själva 
Till följd av en förbättrad arbetsmarknad har förvärvsfrekvensen ökat och färre är 
arbetslösa. Även andelen biståndsmottagare har minskat. De största positiva 
förändringar har skett bland unga i åldern runt 18–24 år och numer ligger den öppna 
arbetslösheten lägre än i riket, både för de unga och för hela gruppen 16–64 år. 

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer 
Resandet med buss i Karlstad har ökat och Karlstadsbuss har fortsatt nöjdast kunder i 
landet. Invånarna i Karlstad är överlag nöjda med kommunikationerna i Karlstad samt 
till och från kommunen visar SCB:s medborgarundersökning. Vi ligger högt med 
index 73, även om vi mätningen innan hade 75. I jämförelse med andra kommuner 
ligger vi särskilt högt när det gäller nöjdheten med tillgången till gång- och 
cykelvägar.  

När det gäller tillgång till bredband har 81,4 procent av kommunens hushåll tillgång 
till 100 Mbit/s, vilket är en ökning från 78,4 procent året innan. 
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Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en 
procent 
Under 2016 ökade befolkningen i Karlstad med 953 invånare vilket innebär en ökning 
på 1,1 procent. Även 2017 års befolkningsökning har goda chanser att klara ökningen 
på en procent. 

Utmaningar inom målområdet En kunskaps- och 
tillväxtkommun 

 Att arbeta med stöd för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
tillsammans med ett starkt fokus på läs- och skrivutveckling i de yngre 
årskurserna är viktiga insatser för skolan. Ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt är gynnsamt för alla elevers lärande och men särskilt gynnsamt för 
grupper av elever med sämre språkkunskaper, till exempel gruppen pojkar 
eller elever med annat modersmål 

 Låga kunskaper kopplade till svenska förefaller få stor inverkan på 
kunskapsutvecklingen i flertalet ämnen. 

 Elever med hög- respektive låg måluppfyllelse är inte jämnt fördelade mellan 
kommunens skolorenheter. Ett par av kommunens skolor har återkommande 
lägre resultat än kommunmedel. Dessa skolor har också ett 
upptagningsområde med en högre andel elever med annat modersmål och 
föräldrar med kortare studiebakgrund.   

 Hitta arbete för dem med funktionshinder, språkhinder och låg utbildningsnivå 
(de som inte gått ut grundskola/gymnasium). 

 Kompetensförsörjning, främst inom branscherna bygg, IT och kvalificerade 
tjänster.  

 Avsaknaden av industrimark är stor. Vi behöver mark för större etableringar, 
gärna mellan E18-centrum eller vid Eriksberg/Bergvik.  

 Vi behöver utöka samarbetet internt gällande markfrågor, samt öka dialogen 
ytterligare med näringslivet. 

 Vi måste jobba mer aktivt med att locka folk till Karlstad och Värmland, 
eftersom näringslivet upplever stor kompetensbrist. 

 Karlstadsbuss utmaning är att hålla tidtabellen vid vissa tider, till exempel vid 
rusningstrafik. Ombyggnationer runtom i staden inverkar negativt på 
kollektivtrafiken. 

 Realisera demostråket med snabbussar mellan torget och Rud. 

 Få fler att resa kollektivt, få bilister att ställa bilen och börja resa kollektivt 
genom ”mobility management”.  

 Vi behöver hänga med i teknikutvecklingen samt ha bra och genomarbetade 
strategier när det gäller kollektivtrafiken. 

 Det är en utmaning att ansluta de sista procenten till bredband och de mest 
otillgängliga områdena inom kommunen. Det är dyrt att gräva och projektera. 
Vi behöver hög anslutningsgrad för att kunna leverera sund ekonomi till våra 
ägare samt ett anslutningspris som är marknadsprissatt. 
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En miljösmart kommun 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 
Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska gränser har halverats 
sedan år 1990, och har minskat kontinuerligt de senaste åren i varierande takt. Detta 
framförallt tack vare utfasning av olja för uppvärmning, övergång till värmepumpar 
och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. En utmaning är att fortsätta hålla denna 
minskningstakt efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla åtgärderna genomförts.  

Transportsektorn står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstads gränser 
och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året. Vidare ger 
aktiviteter såsom livsmedelskonsumtion i Karlstad upphov till utsläpp utanför 
kommunens gränser. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är svårare att följa upp men 
är med stor sannolikhet betydligt större och minskar i mycket lägre takt jämfört med 
utsläppen inom våra gränser.  

Utmaningar 

 En fossilfri och klimatsmart kommun innebär en stor samhällsomställning 
som involverar aktörer inom alla nivåer och sektorer, och klimatfrågan har 
därför identifierats som en av vår tids största utmaningar, bland annat i 
Agenda 20301. Denna omställning är påbörjad, men hur kan vi hålla uppe 
takten efter att de mest lättåtkomliga insatserna genomförts?  

 Huvudutmaningen för klimatarbetet är att frikoppla eller balansera ekonomisk 
tillväxt från växthusgasutsläpp. För utsläpp inom våra geografiska gränser har 
vi lyckats uppnå en viss sådan frikoppling inom framförallt energisektorn, där 
det numera finns tydliga ekonomiska incitament att satsa på förnybar energi. 
Hur skapar vi förutsättningar för att nå samma goda resultat inom transporter 
och konsumtionsbaserade utsläpp utanför våra gränser? 

 Den största utmaningen inom transporter är att bryta bilberoendet och främja 
utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta. En samhällsplanering som skapar en 
sammanhållen kommun där det är lätt att gå, cykla eller resa kollektivt är ett 
av de viktigaste verktygen. 

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att 
människor och miljö inte skadas 
Luftföroreningar är ett stort hälsoproblem globalt men i Karlstad har värdena under 
den senaste perioden varit förhållandevis låga. Partikelhalterna ligger under 
miljökvalitetsnormen, men vi når inte upp till det skarpare miljökvalitetsmålet vilket 
innebär att partikelhalterna har en skadlig effekt på särskilt invånare med 
hälsoproblem. Största utsläppskällorna är bilavgaser tillsammans med vedeldning. 
Även om motorer blir allt effektivare och nya mindre miljöskadliga bränslen utvecklas 
så ökar de totala trafikmängderna, bland annat av de särskilt luftpåverkande 
dieselbilarna, vilket gör att partikelhalterna inte minskar.  

De större pågående och planerade infrastrukturprojekten förväntas ha en negativ 
inverkan på luftkvaliteten i mätområdena under byggperioden, men positiv inverkan 
efter färdigställande. Andra viktiga insatsområden är gatuunderhåll och 
parkeringsstyrning.  

När det gäller den ekologiska statusen och framförallt övergödning på kommunens 
vattenförekomster har varken någon större försämring eller förbättring skett. De 
åtgärder som kommunen arbetar med för att förbättra den ekologiska statusen, som till 
exempel utbyggnad av vatten och avlopp, kalkning och tillsyn, för att förbättra den 
ekologiska statusen tar lång tid och man ser inte resultaten så snabbt.  

                                                      
1 Agenda 2030 är den av FN beslutade utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med 
sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. 
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Utmaningar 

 Den största utmaningen för att förbättra luftkvaliteten är utsläppen från 
transporter, som också har en stor klimatpåverkan och även ger upphov till 
hälsoskadligt buller. För att uppnå både minskad klimatpåverkan och 
förbättrad luftkvalitet krävs inte bara en tätare och sammanhållen kommun, 
vilket skulle minska reseavstånd och därmed klimatpåverkan, utan också att 
framförallt biltrafiken inte blir alltför koncentrerad. Samhällsplanering och 
andra beteendepåverkande insatser för minskat bilberoende och elektrifierad 
fordonsflotta är därför även för detta mål de viktigaste insatserna. 

 Den största utmaningen för att förbättra vattenkvaliteten i Karlstad är att 
minska utsläppen av övergödande ämnen till kommunens sjöar och 
vattendrag. De största utsläppen till våra vattensystem sker idag från 
jordbruket och olika avlopp i närområdet. 

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av 
skadliga ämnen 
De kemikalier som vi använder i vårt hushåll, från använda hygienprodukter och 
medicinrester, men också städ- och tvättvatten hamnar slutligen hos reningsverken. 
Indikatorn metaller i avloppsslam visar en positiv trend de senaste åren, alla uppmätta 
halter ligger under uppsatta mål, halterna gäller kvicksilver, kadmium och bly.  

Ett av motiven för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen i jordbruket. 
Gällande indikatorn ekologisk odlad åkermark så ligger Karlstads kommun och 
Värmland väldigt bra till jämfört med andra län.  

De två indikatorer som ligger till grund för målet visar bara till liten del på 
måluppfyllelsen. Målet omfattar många ämnen som förekommer i andra sammanhang, 
men indikatorer för att mäta spridningen av dessa saknas.  

Utmaningar 

 Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och 
byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid. Ökad konsumtion 
leder till ökad produktion av kemikalier och varor och då ökar spridningen av 
skadliga ämnen.   

 För att nå målet krävs en bred samverkan för att minimera och fasa ut skadliga 
ämnen. Krav vid inköp och upphandling är två viktiga arbetsområden för att 
effektivt påverka målet. Genom satsningar från enskilda förvaltningar och 
bolag har kommunens kemikaliearbete utvecklats mycket positivt de senaste 
åren. Just nu och för framtiden är dock personalresurser för arbetet osäkra. 

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens 
värde för friluftslivet ska utvecklas 
Skydd av flera naturområden i Karlstads kommun pågår, men arbetet med 
reservatsbildning går mycket långsamt framåt. Detta gör att andelen skyddad natur i 
stort sett varit densamma i Karlstad under de senaste åren, samtidigt som alla åtta 
jämförelsekommuner ökar sin andel.  

En orsak är den tydliga målkonflikten med mål inom framförallt bostadsförsörjning. 
För att kunna höja utvecklingstakten i arbetet behöver en inventering av kommunens 
markreserv genomföras. Detta för att kunna göra en samlad avvägning och planering 
av hur bevarande av natur och utveckling av grönområden, som beskrivits i de 
föreslagna naturvårds- och friluftsplanen samt grönstrukturplanen, ska kunna 
integreras med stark bebyggelseutveckling.  

Tillgången till grönområden har heller inte förändrats nämnvärt, men ligger på en hög 
nivå i dagsläget. I en utvärdering av Karlstads kommuns totala fritidsmöjligheter, 
varav tillgången till grönområden är en del, hamnade Karlstad på en delad förstaplats i 
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landet. Måluppfyllelsen påverkas av hur mycket yta som avsätts för grönområden, 
men också av hur de görs tillgängliga och utvecklas innehållsmässigt.  

Utmaningar 

 Huvudutmaningen för målet är att stadsplaneringen i stort inrymmer flera 
målkonflikter. En hållbar stadsstruktur behöver säkerställa bostadsförsörjning 
samtidigt som klimatpåverkan ska minska och natur och grönområden ges 
utrymme. Samtidigt finns flera möjliga synergieffekter mellan de olika målen 
– exempelvis kan en mer sammanhållen kommun göra naturvärden mer 
tillgängliga för fler, minska klimatpåverkan och skapa en attraktiv stad. 
Utmaningen kräver en samlad avvägning och planering av hur kommunens 
ytor ska användas.   

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 
Avfallsmängderna var som lägst i kölvattnet av finanskrisen. Sett över längre tid följer 
avfallsmängderna den ekonomiska tillväxten, men har legat på en relativt jämn nivå de 
senaste åren. Jämfört med andra kommuner bedöms Karlstads resultat av Avfall 
Sverige som ”mindre god hållbarhet” men nära gränsvärdet för ”god hållbarhet”.  

Att avfallsmängderna inte ökat de senaste åren beror antagligen på en bredare 
samhällstrend mot cirkulär ekonomi2 och konsumenters kraftigt ökade intresse för 
andrahands-handel. Flera nya verksamheter som främjar avfallsförebyggande har 
också utvecklats i Karlstad på sistone, en del av dem med stöttning från kommunen. 

Utvecklingen av andel miljö- och etiskt märkta livsmedel inom kommunens 
verksamheter ökar, och även Karlstadsbornas uppfattning om kommunens insatser för 
att kunna leva miljövänligt blir alltmer positiv. Kommunens kunskap om de lokala 
förutsättningarna och konsumtionsbeteendenas hållbarhet är dock låg. 

Utmaningar 

 Huvudutmaningen för en resurssnål konsumtion är att minska konsumtionen 
av nyproducerade materiella varor gjorda av jungfruliga råvaror. Hur kan vi 
underlätta för utvecklingen av andrahandsmarknaden, reparatörer och andra 
verksamheter och beteenden som främjar detta? 

 Det är många olika aktörer inom flera sektorer som påverkar konsumtionens 
resursanvändning och hållbarhet. Målet är nytt för Karlstads kommun och 
strukturer för samordning är relativt outvecklat, både internt och med externa 
aktörer. En utmaning är att tydliggöra olika verksamheters roller i arbetet mot 
målet och hitta lämpliga samverkansformer.  

 Inom kommunens organisation, hos företag, organisationer, och hos 
Karlstadsborna finns många underutnyttjade kapitalvaror – hur kan vi 
tillsammans med aktörer från näringsliv och civila samhället bidra till att de 
används mer effektivt?  

Övergripande utmaningar inom målområdet En miljösmart 
kommun 

 Det finns flera målkonflikter mellan och inom de olika målområdena i 
strategisk plan. En övergripande målkonflikt är den mellan ekonomisk och 
befolkningsmässig tillväxt å ena sidan och olika former av miljö- och 
hälsopåverkan å andra sidan. Men, de flesta av dem är endast konflikter på 
kort eller medellång sikt. På längre sikt är de olika dimensionerna av hållbar 
utveckling snarare beroende av varandra, det vill säga att det ena blir inte 
möjligt att uppfylla utan den andra. Dessutom finns inte bara målkonflikter 
mellan dessa områden, utan även potentiella synergieffekter. Men hur 

                                                      
2 En ekonomi i vilken materialflöden är cirkulära så att produkter kan användas och 
konsumeras med minimalt råvaruuttag och genererat avfall, exempelvis genom 
återanvändning, reparationer, och effektivare resursutnyttjande. 
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säkerställer vi detta långsiktiga tänkande, och att inte enskilda sakfrågor 
behandlas för skiljt från varandra? Hur fastställer vi gemensamma inriktningar 
för arbetet som hanterar målkonflikter och tar tillvara synergieffekter? 

 Ett sätt att minska målkonflikter är effektiviseringar av användningen av en 
resurs. Men effektiviseringsvinster som leder till lägre kostnader tenderar att 
minskas av att den totala förbrukningen ökar och därmed också 
miljöpåverkan. Detta gäller bland annat inom energi och transporter. 

 Vissa arbetsområden har stor påverkan på flera mål. Samhällsplaneringen är 
ett sådant. Och vid sidan av transporter är även livsmedelskonsumtion och 
jordbruk områden som påverkar flera mål och som antagligen kommer att få 
än större betydelse framöver.  

 Det finns god kunskap i kommunen om de flesta av de övergripande målen 
inom En miljösmart kommun, men inom några är kunskapen och verktygen 
för uppföljning bristande. 
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En attraktiv arbetsgivare 

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och 
medarbetarskap 
Karlstad har något ytterligare förbättrat sina resultat i den senaste medarbetar-
undersökningen och vi har fortsatt fina resultat. Våra medarbetare tycker att 
koncernen har ett bra ledarskap och medarbetarskap något som är mycket 
viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En av våra stora utmaningar för 
framtiden är att säkerställa kompetensförsörjningen inom kommunens 
verksamheter. Är våra medarbetare nöjda så blir vi en attraktiv arbetsgivare 
och kan locka nya medarbetare till oss. Inom många områden är konkurrensen 
mellan arbetsgivarna stor och då måste bra arbetsgivare bli ännu bättre. Det är 
därför viktigt att våra medarbetare mår bra, trivs på sitt arbete, känner att 
arbetsuppgifterna är meningsfulla och utvecklande. Den senaste 
medarbetarundersökningen visar att det stämmer i hög grad för en stor andel av 
våra medarbetare.  

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och 
mångfald 
Att vi som arbetsgivare arbetar för jämställdhet och mångfald är viktigt inte 
bara för att vi enligt vår värdegrund är till för alla karlstadsbor. Vi vill vara en 
attraktiv arbetsgivare genom att aktivt arbeta med att skapa goda 
förutsättningar för jämställdhet och mångfald. Ser vi till de indikatorer vi 
använder för målet så ligger vi bra till men vi behöver blir ännu bättre för att nå 
målet framförallt avseende mångfald.  

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 
En god och hållbar arbetsmiljö är en viktig del av verksamhetens utveckling 
och fortsatt en av verksamhetens största utmaningar. Koncernen följer den 
nationella trenden med fortsatt höga sjuktal, men också vad avser förbättring av 
frisktalet jämfört med 2015 och 2016. Störst ökning av frisktalet har Karlstad-
Hammarö Gymnasieförvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen. Störst 
ökning av kvinnors frisktal har vård- och omsorgsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen.  

Utmaningar inom målområdet En attraktiv arbetsgivare 
 Hållbar arbetsmiljö 

 Säkra kompetensförsörjningen 
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